
 

Referat fra bestyrelsesmøder d. 2. oktober 2017, Gilleleje Sejlklub 

 
 

Tilstede: Peter Christensen, Tove Granild, Steve Jørgensen, Marianne H. Nielsen.  

Suppleanter: Frank Vogensen 

Udvalgsformænd: Jørgen Nissen Signe Larsen, desuden og meget velkomment Troels Grønbech og Torben 

Johansen. 

 

 

Dagsorden: 

1. Udvalgsformænds punkter 

2. Anskaffelse af sportsbåd og opsamling på ligasejladsen 

3. Gilleleje Cup, regnskab 

4. Nyt jollerum, opbevaring af jolleudstyr 

5. Opdatering af medlemskartotek hos DS 

6. Diverse 

 

1. Udvalgsformænds punkter 

Jørgen / oprydning på jollepladsen 

Udtrykker kritik af at juniorafdelingen ikke blev hørt før de utidssvarende og ikke-brugte ”joller” på 

klubbens areal blev tilbudt til klubbens medlemmer til ”afhentning”. Det er specielt kritisk vedrørende en 

snipe jolle (hvid), som juniorsejlerne har benyttet til sejlads i tidligere sæsoner. Jørgen har kontakt til den 

person, der har afhentet jollen, og vil forklare om misforståelsen, og bede om at jollen leveres tilbage til 

klubben. Om nødvendigt vil Peter gerne assistere med dette. Vedkommende får tilbudt at kunne benytte 

jollen i klubregi.  De ubenyttede Tera og Feva joller tilhører juniorafdelingen, og skal ikke bortgives. 

Bestyrelsen beklager brist på kommunikation og koordinering i denne sag, og tager ved lære af det. 

 

Signe / Gilleleje Cup 

Signe ønsker at få klarhed over hvad overskuddet fra Gilleleje Cup skal bruges til. Vi gør opmærksom på, at 

der findes en generalforsamlingsbeslutning, der fastlægger, at overskuddet fra stævnet skal hensættes til 

indkøb af en J-70 båd (generalforsamling 2014). Marianne sørger for at Signe modtager en kopi af dette 

referat.  

 

Troels / juniorsejlads – ny RIB fra dykkerklubben 

Troels søger afklaring af hvad og hvordan vi gør, når den nye (brugte) RIB overtages fra dykkerklubben. Den 

skal ombygges, og vi overvejer hvordan vi bedst anvender eksisterende udstyr fra Tomaten og Buster, som 

efterfølgende skal sælges. Dele fra Tomaten fjernes allerede nu og den sættes til salg, evt. motoren for sig 

selv. 

 

Generelt foregår der en diskussion i dette forum om hvordan vi kan blive bedre til at skabe dialog og 

ideudveksling om hvad vi vil i klubben og hvordan vi binder trådene bedre sammen. 

 

2.  Anskaffelse af en CB66 (eller anden sportsbåd) og opsamling på ligasejladsen 

Der foresvæver en ide om at klubben kan have gavn af at anskaffe en sportsbåd, uden at det står klart 

hvem der evt. vil stå frem som ankermand og tovholder. Spørgsmålet er også relevant i sammenhæng med 

både anvendelse af overskuddet fra Gilleleje Cup, vores ligasejladsdeltagelse og juniorsejlads. I første 

omgang virker det vigtigt at få samlet ligasejerne fra denne sæson, foretage en evaluering sammen med 

dem, og høre om deres indstilling til forslaget. I det hele taget er det vigtigt at vi får samlet op på 

ligasejladsen, får fundet en tovholder til projektet allerede nu, så planlægning af vinteren og forberedelse 

af næste sæson kan ske med størst mulig effekt. Steve tager kontakt til årets sejlere og planlægger et 

møde. Marianne deltager gerne som referent. 

 

 

 



3. Gilleje Cup – regnskab 

Tove beder Signe om at aflevere regnskab for indtægter og udgifter samt om at overføre overskuddet fra 

stævnekonto til klubbens konto, og taler også med Signe om fremtidig procedure. 

 

4. Nyt jollerum / opbevaring af jolleudstyr 

Peter har talt med Jens om at starte et projekt, hvor vi kigger på mulighederne for at få bygget et nyt ”skur” 

til opbevaring af jolleudstyr. Det vil gøre det muligt at ombygge nuværende jollerum til et junior-hangout-

rum, et led i at søge certificering som ungdomsvenlig sejlklub. Jens vil gerne så småt begynde at forhøre sig 

rundt omkring i kommunen om mulighederne. Men Jens har brug for input til hvad en ny konstruktion skal 

kunne rumme – hvilke funktioner og pladskrav er nødvendige, i kombination med jolleplads og jollestativ. 

Marianne er tovholder på i vinterens løb at få lavet en beskrivelse af dette input til Jens. 

 

5. Opdatering af medlemskartoteket hos Dansk Sejlunion 

Frank har opdateret dette med 122 medlemmer fra i år. Andre er selvfølgelig blevet slettet.  

 

6. Diverse 

Forslag om foredrag – sådan sparer du penge som sejler: vi har modtaget et tilbud om et gratis foredrag, fra 

en person der har en masse personlige erfaringer at dele ud af. Det vil vi gerne arrangere, Tove overtager 

kontakten og vender tilbage med invitation. 

Frank stadig med på regnskab og bogføring: Frank tilbyder fortsat sin indsats på dette område hvilket både 

Steve og resten af bestyrelsen gerne vil udtrykke en stor anerkendelse af og tak for. 

Annette Fentz – fint samarbejde med Ugeposten og nyhedsportaler: Annette har skaffet os fin kontakt med 

Ugeposten og andre digitale nyhedsportaler og påtager sig at sammenfatte og koordinere information og 

indslag. Vi tilføjer en ekstra linje på kontaktpersonoversigten med posten PR-ansvarlig. 

 

 

 

Næste møde: 6. november 2017 kl. 18.30 

 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.30 

Referent: Marianne 


